
LAB – Retningslinjer for virksomheders deltagelse  

 
 

    Virksomhedsbesøg 

 

- tilbyd så vidt muligt en rundvisning i jeres lokaler/omgivelser 
 

- saml eleverne i et eller flere lokaler; Fortæl om jeres virksomhed generelt  
   (fokusér på det, som er relevant for udfordringen; hvor er I nu? hvor vil I hen?) 

 
- læs udfordringen højt (el. vis PowerPoint ect.) og giv dem bedst mulig viden til at    

  løse udfordring 
 

-tjek om eleverne har forstået, hvad det er, I vil med jeres udfordring og giv plads  
 og tid til spørgsmål 

 
- hvis det er muligt, så inddrag gerne forskellige eksperter fra jeres virksomhed og    

   lad dem fortælle om deres fagområde, så eleverne får et indtryk af virksomhedens  
   forskellige funktioner 

 

Krydr gerne med f.eks: 
- PowerPoint med viden 

- lille quiz/små opgaver/konkurrence 
- små film om virksomhed el. andet relevant 

- lidt vand, frugt, småkager el.lign. 
 

I kan EVT. sende små opgaver ud inden besøg (senest 2 uger før besøget hos jer).  
 

 

         Film/foto og interview 
 

Vi har bedt lærerne samle forældretilladelser til film/foto og interview både for 
virksomhed, bibliotek og evt. presse. 

I kan evt. se ordlyden af tilladelsen i dokumentet ”til forældrene” på: 
https://bib.ballerup.dk/Til%20skolerne 

(Tryg har f.eks. filmet 2-4 børn ad gangen, hvor de stiller spørgsmål om hvad indbo- 

forsikring m.m. er. Oticon har lavet små klip m 1-2 børn, hvor de fortæller hvordan 
de har oplevet besøget på virksomheden). 

 

 Presse 
Vi inviterer løbende journalister fra aviser, Tv-kanaler ect. med på virksomhedsbesøg 
og fremlæggelse.  

Hvis vi gør det ved virksomhedsbesøg, kontakter vi jer inden og beder jer om at 
godkende/rette pressemeddelelse.  

Hvis I selv vil kontakte pressen/har gode kontakter i jeres netværk/ideer, så 
forventer vi ligeledes, at I informerer os om det på forhånd. 

 

 

https://bib.ballerup.dk/Til%20skolerne
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  Fremlæggelser på biblioteket 

 

Send 1 medarbejder (og gerne flere, hvis I har tid og lyst). 
 

Jeres opgave: 
- at lytte til elevfremlæggelserne (op til 16 grupper grupper på 4-6 elever, der 

fremlægger hver 2-3 minutter).  
-at udnævne dagens mest innovative idé set med jeres øjne ide (innovation her= ny 

og nyttig).  
 

Forældrene er inviteret til at lytte med. 
 

Vi inviterer løbende med-dommere fra Erhverv og Skoleforvaltning på Ballerup 
Rådhus ect. for at styrke jeres netværk til kommunen.  

Vi kontakter jer, hvis det bliver relevant for jer. (f.eks. har erhvervsudviklingschefen 
og formanden for erhvervs og beskæftigelsesudvalget været med-dommere). 

 

 

  Præmier til vindergruppe 
 

Hvis I kan skaffe 6 stk. ens præmier vil det være optimalt. Ellers kan biblioteket sørge 
for det. Indtil nu har præmierne f.eks. været cykelhjelme, brandslukkere og 

biografbilletter. 
 

 
 

 Udstilling og prototyper 

 

Vinder ideen udstilles på biblioteket i ca. 2 uger.  
I er velkommen til evt. at udstille PR materiale for jer sammen med. 

 
Sig til på forhånd, hvis I er interesserede i elevernes fremlæggelser og prototyper.  

 
 

 

 Spørgsmål?  

 

Kontakt Mette Sahl Larsen, Ballerup bibliotek, 41 75 00 70, ms3@balk.dk 

mailto:ms3@balk.dk


 

 

Eksempler på udfordringer fra virksomheder -> 4.-6. Kl. 
 
 

Kategorier:  

 

 

Design/indretning    

Eks. fra Arbejdernes Landsbank: ”Hvordan skal lokale se ud, hvis børn skal have 

lyst til at komme her? 
 Elevidé: Gynge formet som A  

 

      Produktudvikling   
  
Eks. fra Hjemmeplejen: ”Opfind en taske, som personalet kan bruge til at   
transportere nødvendigt udstyr på cyklen på ”APV-korrekt” måde?” 

 Elevidé: taske, der kan foldes ud som en bog, så der er overblik over 

medicinen.  

 

       Motivationer til adfærdsændringer  

Eks. fra TRYG: Hvordan får vi jer til at bruge cykelhjelm? og hvordan får vi  
cykeltyven til at gå igen?   
 Elevidé: Cykelkode+lås i ét. 

 
 

 10-13 årige som målgruppe  

  
 Eks. fra TRYG: Hvordan får vi jer til at bruge cykelhjelm 

 Elevidé: Cykelhjelm med individuelle design/sponsoreret. 

 

 

Nye anvendelsesmuligheder    
 

Eks. fra Vandspejlet: ”Hvad kan vi bruge regnvand til?”    
 Elevide: Lufthavnen kan vaske fly med regnvand 

 

 

(Disse kategorier er oplagte at tænke i – men kun forslag). 
 
                 (kreditering til Floticon for burg af ikoner )      

 

 

 

 

 

 


